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Oudste van dienst = OvD    André Duijzer 

Chazan      vacant  

Welkom, mededelingen, gebeden   OvD 

1. E-002 Sabbat Shalom medley   (audio / video) 
➢ Welkom + mededelingen 

o Volgende week: parasja Balak 
➢ Sh’ma 
➢ De 10 woorden       
➢ Gebed voor de dienst  

2. Ps. 92 Tov Lehodat L’Adonai   (audio / video) 
 

Sidoer lezing      André 

Parasha Choekat     Annemiek 

Zangdienst      André 

Lezen Psalm 92 

Lofprijzing 

3. 065 Loof de Here mijn ziel   (audio / video) 

4. 080 Ik zal opgaan naar Gods huis  (audio / video) 

5. 123 Groot is Uw trouw, o Heer  (audio / video) 

Aanbiddingsliederen 

6.  816 Hoogste God    (audio / video) 

7. 804 Good good Father   (audio / video) 

8. 281 Als een hert dat verlangt naar water (audio / video) 

Gebed met de hele gemeente (iedereen mag met kort gebed meedoen, na amen vorige) 
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Bijbelstudie: Choekat 

Offergavelied (oproep voor collecte) 

Giften kunnen gegeven worden in het klaarstaande offerkistje. 

9.  240 Hosanna de koning komt   (audio / video) 

Zegenbede: Hebreeuws:    Chazan 

Nederlands:    André Duijzer 

Slotlied 

10. 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer  (audio / video) 

Afsluiting dienst en gebed voor de maaltijd: OvD 

U/Jij wordt van harte uitgenodigd om, samen met ons, na de dienst de 

lunch te gebruiken. 

E-002 Sabbat Shalom Medley 
1 Sabbat Shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom,  

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom. 

Sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede. 
2 Am Israël, am Israël, am Israël chai, 

Am Israël, am Israël, am Israël chai, 

Am Israël, am Israël, am Israël chai, 

Am Israël, am Israël, am Israël chai. 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

3 Od avinu chai, od avinu chai, 

od avinu, od avinu, od advinu chai, 

Od avinu chai, od avinu chai, 

od avinu, od avinu, od advinu chai. 

Onze Vader leeft, onze Vader leeft, onze 

Vader, onze Vader, onze Vader Leeft. 

Onze Vader leeft, onze Vader leeft, onze 

Vader, onze Vader, onze Vader Leeft. 

4 Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, 

Wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 
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Hevenu shalom aleichem, hevenu 

shalom shalom shalom aleichem. 

Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, hevenu 

shalom shalom shalom aleichem. 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, vrede, vrede. 

Wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, vrede, vrede. 
5 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu shalom, shalu shalom, shalu 

shalom, shalu shalom Yerushalayim. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
6 Pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

Pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

Jerusalem shall live in Peace. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

Jerusalem zal in vrede leven. 
7 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu shalom, shalu shalom, shalu 

shalom, shalu shalom Yerushalayim. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
8 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu shalom, shalu shalom, shalu 

shalom, shalu shalom Yerushalayim. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
9 Sabbat Shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom,  

Sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 
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sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom. sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede. 
 

Tov lehodot la'Adonai It is good to give thanks to God 
1 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

1 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
2 Alei asor ve’alei navel, 

alei higayon bechinor, 

lehagod baboker chasdecha, 

ve’emunatcha beleilot. 

2 To the music of the Flute and Harp, 

with the resounding music of the Lyre,  

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfullness in the Night. 
3 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

3 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
4 Ki simachtani Adonai befo’alecha, 

bema’asei yadecha aranen, 

ma gadlu ma’aseicha Adonai, 

me’od amku machshevotecha. 

4 For You make me glad for Your deeds o 

Lord, 

I sing for joy at the works of Your Hand, 

You great are Your deeds o Lord, 

how deep are Your thoughts. 
5 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

5 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
 

065 Loof de Here mijn ziel  
1 Looft de Here mijn ziel  

looft de Here mijn ziel  

en alles wat in mij is  

Zijn heilige naam (4x) 

 

 

080 Ik zal opgaan naar Gods huis 
R Jezus maakt mij blij 

Jezus maakt mij blij 

Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij 

blij 

1 Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel 

en gejuich, Ik zal komen in zijn hof met lof 

Ik zal eren onze Heer die mijn dagen 

maakt 

Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij 
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123 Groot is Uw trouw, o Heer  
1 Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 

Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

2 Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

R Gij geeft ons vrede, vergeving van 

zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

 

 

816 Hoogste God  
1 Kom kijken wat de Heer gaat doen 

Wees stil voor Zijn besluit 

Hij breekt de boog, het wapentuig 

En bant de oorlog uit 

O Machtige van Israel 

U staat aan onze kant 

Wij hopen op de God 

Die wagens In het vuur verbrandt 

2 O God van Jakob, groot en sterk 

Verhef uw stem en spreek 

De aarde beeft en alle bergen 

Storten zich in zee 

O Heer, die ons in leven laat 

Al is ons hart verhard 

O God die bergen beven laat, 

Kom, overwin ons hart 

O God die bergen beven laat, 

Kom, overwin ons hart 
R Hoogste God, U draagt ons 

U staat altijd naast ons 

U bent onze schuilplaats 

U bedwingt de storm 

U blijft bij ons in ons diepste lijden 

Waar zijn wij zó veilig 

Als bij de hoogste God? 

 

 

804 Good good Father Goede goede Vader 
1 I've heard a thousand stories of what 

they think you're like 

But I've heard the tender whispers of 

love in the dead of night 

And you tell me that you're pleased 

1 Ik heb duizend verhalen gehoord over 

hoe ze denken dat U bent 

Maar ik heb het tedere gefluister van 

liefde gehoord in het holst van de nacht 

En U vertelde me dat U tevreden bent 
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And that I'm never alone. En dat ik nooit alleen ben 
R You're a good good father 

It's who you are, it's who you are, it's 

who you are 

And I'm loved by you 

It's who I am, it's who I am, it's who I 

am. 

R U bent een goede, goede vader 

Het is wie U bent, het is wie U bent, het is 

wie U bent 

En ik ben geliefd bij U 

Het is wie ik ben, het is wie ik ben, het is 

wie ik ben 
2 I've seen many searching for answers 

far and wide 

But I know we're all searching 

For answers only you provide 

'Cause you know just what we need 

Before we say a word 

2 Ik heb veel mensen veel zoeken naar 

antwoorden  

Maar ik weet dat we allemaal zoeken  

Alleen voor antwoorden die u verstrekt  

Omdat U precies weet wat we nodig 

hebben  

Voordat we een woord zeggen 
3 Because you are perfect in all of your 

ways  

You are perfect in all of your ways  

You are perfect in all of your ways to 

us 

3 Omdat U op al Uw manieren perfect 

bent  

U bent perfect op al Uw manieren  

U bent perfect op al Uw manieren voor 

ons 
 

281 Als een hert dat verlangt naar water 
1Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

 

240 Hosanna de koning komt  
1 Hosanna, hosanna, de Koning komt, 

in de naam van de God van Israël  

Hosanna, hosanna, de Koning komt, 

in de naam van de God van Israël 

2 Wees welkom, wees welkom o 

Vredevorst 

in de naam van de God van Israël  

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst 

in de naam van de God van Israël 
R Hosanna, hosanna, de Koning van 

Israël 

3 Gij geeft ons het leven en overvloed, 

in de naam van de God van Israël 

Gij geeft ons het leven en overvloed, 
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Hosanna, hosanna, de Koning van 

Israël 

in de naam van de God van Israël 

 

589 Ik wil juichen voor U mijn Heer  
R Ik wil juichen voor U, mijn Heer 

met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U Heer 

mijn hart is vol ontzag 

1 Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel. 
2 En ik ga door de poorten met een 

loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs Uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

 

 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met: 

Dhr. A. Duijzer   06-40355608  a.duijzer@ebhen-shetijah.nl 

 

Giften kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van ‘Ebhen ShêtíJáh, 

gemeente van het Levende Woord: NL48 INGB 0009 4378 38. 

 

De naam, ‘Ebhen ShêtíJáh, heeft een aantal betekenissen: 

1. Het is de funderingsrots van de aarde die gelegen is op de Tempelberg [Sion] te 

 Jeruzalem, waar overheen het Heilige der Heiligen geplaatst  was. 

2. Rondom die Rots was de hof van Eden aangelegd. 

3. Vanuit die hof van Eden ontsprong de rivier die de hof bevochtigde. 

4. Het is de Rots waarop de Ark van Noach strandde. 

5. Isaac werd daar bevrijd door JHWH doormiddel van het offerlam. 

6. Het is een verwijzing naar de rivier van het water des levens volgens Op. 22:1-2, 

 waar de bladeren ter genezing voor de volkeren aan de bomen groeien. 

7. Het verwijst naar de Thora, de vijf boeken van Mozes, de basis van de 

 Bijbel. 

8. Tenslotte verwijst het naar Yeshua, de vleesgeworden Thora, zie  Op. 5:6, wat 

 gesymboliseerd wordt door de Menorah. 
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39 CHOEKAT Numeri 19:1 - 22:1 

De Eeuwige sprak tot Mosje en Aharon en hij zei: "Dit is de wet van de Tora die de 

Eeuwige heeft opgedragen. Het zal voor de kinderen van Jis-rael en voor de 

vreemdeling die zich temidden van jullie ophoud een eeuwige wet zijn. 

Wie een lijk van een mens aanraakt zal zeven dagen onrein zijn. Ieder die een lijk, het 

lichaam van een gestorven mens aanraakt en zich nog niet van zijn onreinheid heeft 

bevrijd, die mag de behuizing van de Eeuwige niet betreden." 

De kinderen van Jisrael kwamen in de eerste maand naar de woestijn Tsin en het volk 

bleef daar in Kadeesj. Daar stief Mirjam, de zuster van Mosje en daar werd zij 

begraven. 

Er was daar geen water en het volk beklaagde zich bij Mosje en Aharon en zei tot 

Mosje: "Waren wij maar dood. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn 

gebracht om hier te sterven, wij en ons vee? Waarom heb-ben jullie ons uit Egypte 

weg laten trekken naar dit vreselijke gebied?! Hier kan geen zaad ontkiemen en geen 

vijgenboom of wijnrank groeien, en water voor ons om te drinken is er ook al niet." 

Mosje ging met Aharon naar de ingang van de tent der samenkomsten en daar 

verscheen de Eeuwige aan hen en sprak tot Mosje: "Neem je staf en breng het volk 

bijeen. Spreek jij dan voor de ogen van het volk tot de rots dat de rots je water zal 

geven; genoeg water voor allen en voor al het vee." 

Mosje nam de staf die in de tent der samenkomsten was, zoals de Eeuwi-ge hem 

geboden had en verzamelde het volk bij de rots. 

Mosje sprak boos tot het volk: "Altijd weer komen jullie in opstand. Wat willen jullie 

toch? Willen juffie soms dat er uit deze rots water tevoor-schijn komt?" en Mosje 

hief zijn hand met de staf op en sloeg twee maal op de rots. Er kwam water uit de 

rots, genoeg om iedereen te drinken te geven en ook voor al het vee. 

- (1) Daarop zei de Eeuwige tegen Mosje en Aharon: "Hadden jullie niet genoeg 

vertrouwen in mij dat juffie de rots niet om water hebben ge-vraagd zoals ik geboden 

had, maar dat jullie de rots hebben geslagen? Omdat jullie niet dat vertrouwen in mij 

hadden zullen juffie het volk niet het land Kena-an binnenleiden." En ze noemden de 

plaats Mei-Meriva ( water van geruzie). 

(2) Vanuit Kadeesj zond Mosje bericht naar de koning van Edom: "Zo zegt uw broeder 

Jisrael: 'Onze voorouders daalden af naar Egypte en wij woonden daar vele jaren. De 
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Eeuwige heeft onze gebeden verhoord en ons uit de slavernij van Egypte bevrijd en 

nu zijn wij in Kadeesj, aan de grens van uw gebied. Laat ons 

door uw land trekken. Wij zullen niet door akkers, velden of wijngaarden trekken, wij 

zullen geen water van uw bronnen drinken en wij zullen al-leen over de hoofdweg 

gaan totdat wij uw gebied weer verlaten hebben" maar de Edom antwoordde: "U 

mag mijn gebied niet doortrekken, als u dat toch doet, zal ik u gewapend 

tegenhouden." 

Mosje zond de bode opnieuw naar de koning van Edom en de bode zei: "Laat ons 

toch alsjeblieft doortrekken. Als wij of ons vee water zullen drinken, of voedsel zullen 

eten of schade aanrichten, zullen wij dat beta-len. Wij willen alleen te voet 

doortrekken" Maar de koning van Edom bleef weigeren en trok met zijn leger op 

naar de grens waar het volk gele-gerd was. Omdat Edom hen niet toestond door 

hun land te trekken, trok het volk Jisrael weg van Kadeesj naar de berg Hor. 

Bij de berg Hor, aan de grens met Edom, daar sprak de Eeuwige tot Mosje alsvolgt: 

"Aharon zal hier, bij de berg Hor, sterven. Hij mag het land Kena-an niet betreden. 

Dat is zijn straf voor jullie gebrek aan vertrouwen bij Mei-Meriva. Neem Aharon en 

zijn zoon El-azar en beklim met hen de berg Hor. Trek Aharon zijn ambtskleren uit en 

bekleed daarmee zijn zoon El-azar. Daar, op de berg Hor zal Aharon sterven." 

Mosje deed zoals de Eeuwige hem geboden had en voor het oog van het volk 

bestegen zij de berg Hor. Mosje trok Aharon zijn ambtskleren uit, beklede diens zoon 

El-azar daarmee en toen stierf Aharon. 

Toen daalden Mosje en El-azar de berg af. Het volk zag dat Aharon niet bij hen was. 

Het volk rouwde dertig dagen om Aharon. 

Ze trokken daarna verder van de berg Hor in de richting van de rietzee teneinde om 

het land van Edom heen te trekken. Het volk werd mismoe-dig van de lange tocht en 

werd boos op God en op Mosje. Het volk riep: "waarom hebben jullie ons uit Egypte 

laten wegtrekken om hier in de woestijn te sterven. Er is geen water en elke dag eten 

wij hetzelfde slech-te brood; wij hebben er genoeg van!" 

De Eeuwige werd boos en stuurde giftige slangen op het volk af waardoor velen 

stierven. Het volk kwam naar Mosje en zei: "Het was fout dat wij zo tegen u en tegen 

de Eeuwige hebben gesproken. Bid u voor ons tot de Eeuwige dat hij de slangen 

verwijdert" en Mosje bad tot de Eeuwige. 
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(3) De Eeuwige sprak tot Mosje: "Maak een giftige slang na en zet hem op een 

standaard zodat iedereen hem kan zien. Ieder die gebeten word en naar die slang 

kijkt zal genezen worden." 

Mosje maakte een koperen slang en zette die op een standaard en als iemand 

gebeten werd en hij keek naar die slang, werd hij genezen. 

(4) De kinderen van Jisrael trokken verder naar Owoth. 

Van Owoth trokken zij verder naar de ruïnen van Awariem ten oosten van de 

woestijn van Moav. 

Van Awariem trokken zij verder naar het dal Zered. 

Van Zered trokken zij verder naar de overkant van de rivier Arnon die de grens is 

tussen het gebied van Moav en het gebied van Emor. 

Vandaar trokken zij verder naar de bronnen van Be-er. Daar zei de Eeuwi-ge tegen 

Mosje: "Verzamel het volk en ik zal het water geven" 

Van Be-er trokken zij verder naar Mattanah. 

Van Mattanah trokken zij verder naar Nachali-el 

Van Nachali-el trokken zij verder naar Bamoth vanwaar de hele woestijn-vlakte 

overzien kon worden 

(5) Van Bamoth trokken zij verder naar het veld van Moav en stuurden van daar 

bericht naar Sichon de koning van Emor: "Laat ons door uw land trekken, wij zullen 

uw fruit niet eten en uw water niet drinken. Wij willen alleen over de hoofdweg door 

uw land trekken." Maar Sichon weigerde, verzamelde zijn leger en streed tegen 

Jisrael bij Jahats in het veld van Moav. 

Jisrael versloeg Sichon de koning van Emor, verwoeste de steden en be-zette een tijd 

het land Emor. Toen trokken zij verder naar Basjan. 

Og, de koning van Basjan wilde het volk ook geen doorgang verlenen en trok met zijn 

leger op maar werd gedood in de slag met Jisrael. 

(6) De kinderen van Jisrael trokken verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van 

Moav, aan de overkant van de rivier de Jordaan, tegenover de stad Jericho.  

Vragen over parasja Choekat 
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1. Waarom werden Mosje en Aharon nu eigenlijk gestraft? 

a. Was dat niet een hele zware straf? 

2. Wie was Edom? 

3. Waar zien wij dit symbool van die slang op een paal vandaag de dag nog 

steeds? 

4. Zou het zo zijn dat het volk elke dag verder trok, of is dit een verslag van 

vele jaren en blijven dus langere tijd op één plek? 

5. Waarom wilde of mocht het volk geen strijd leveren met Edom, en wel met 

Emor? 

Om over na te denken 

Vergelijk het begin van Parasja 8 Wajisjlach en het stuk tekst waar Mosje toegang 

vraagt aan Edom om door het land te trekken. 

Haftara Richteren 11: 1-33. 

Brit Chadasha Hebreeën 9:11-28; Johannes 3:10-21. 


